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ány évtizede küzd ez a folyó-
irat azért, liogy a magyar 
versenyek győztesei és a 
magyar kiállítások díjazott-
jai művészi jutalmakat kap-
janak? Megszámlálhatatlan 
sok szó, ténta, vita és fel-
irat pergett le a magyar 
iparművészetért folyó küz-

delemben, míg végre az első eélkarikához eljutot-
tunk. A főváros színeiben pompázik ez a karika. 
A főváros képzőművészeti bizottsága tartja kezé-
ben a zászlót. Amit egy erkölcsi és művészet-
pártoló testületből várni lehetett, az megtörtént. 
Pályázatot írtak ki fiatal iparművészeink ösztön-
zésére. Jutalomtárgyak rajzait s modelljeit kí-
vánja a főváros tanácsa, melyek méltóak a ver-
senyek, ünnepségek, kiállítások győzteseinek ki-
tüntetésére. Sorompóba szólítja tehát tervező-
művészeinket. Bárminő anyagban is, csak gon-
doljanak el szép és egyszerű formákat. Szívet-
derítő művészetet, melyből a győzelem percének 
fenséges üteme is megszólal az anyag némaságán 
át. Hogy ez a gazdag pályadíjakkal alátámasztott 
felhívás eredményes lesz-e, az később fog elválni. 
Egy dolog kétségtelen máris. A jutalom-giccseket 
komoly veszély fenyegeti. 

Hányszor állottál meg, velem együtt, jóérzésű 
polgártársam a csöndes sajnálkozás egy nemével 
egyes belvárosi kirakatok szörnyűségei előtt? Ott 
ágaskodik a cinkből öntött boxbajnok zöld márvány 
talapzaton. Dagadt ökleivel és bamba mosolyával 
ö akarja jelképezni a modern atléta-szobrot. De 
az alpakkából való futballjátékos sem hagyja 
magát. Mozdulata maga az unalom. Anyaga: 
merő hazugság. Arca lehetetlenül bazári. És az 
ékszerészek »valódi« sportjutalmai ? Ezek is inkább 
csak anyagértékben szárnyalják túl amazokat. 
A nyertest megillető ezüst sportlovacska. A szivar-

doboz rajta patkóval és lovaglóostorral. Máskor 
egy úszó, aki az onyx-lapról fejest ugrik. Gram-
mokban mérik ki és némi fazondíjat kell ráfizetni. 
Legtöbbször azonban serleget kap a díjnyertes. 
Az evezősök sportháza, a futballklub tanács-
terme, az agarászok pipálója tele van karcsú ser-
legekkel. A győztes neve babérkoszorúban. Akár-
melyik nagyobb ékszerüzletbe vagy bazárba be-
lépünk: mindenre van egy jutalom-közhely. A 
bridgeversenyre cigarettatárca zománckártyácská-
val. A tenyészállat-ehampionnak óriásmalac, a 
bordák közt órával. Az ünneplő főjegyzőnek 
aranytoll ezüstkoszorúval. És a jubiláló dalárdá-
nak mi lehetne más, mint egy remekművű Lehel 
kürtje, melyből inni is lehet. 

Mindezekhez a jutalomtárgyakhoz az ipar-
művészet ellaposodása vezetett. A mult század 
végének »trükkös« kedélyessége eredményezte őket. 
Édestestvérei ők a nászajándékoknak. S unoka-
testvérek a fürdői meglepetésekkel. Az anyagok 
hamisítását, a formák szegénységét mindig lep-
lezni kell. Ezeken a tárgyakon egy vice leplezi el. 
Egy jól vagy kevésbbé jól sikerült vicc. Esetleg 
csak egy vicc-töredék. Egy vicc-szilánk ezüst fog-
lalatban. Mindenesetre: az ipari vérszegénység 
korának csökevenyei ezek a kis árvák, az ő fut-
tatott arany testükkel és onyx lábazatukkal. 

Azt már körülbelül minden gimnazistagyerek 
tudja, hogy e sportjutalmaknak klasszikus mult-
juk van. Őseik ott büszkélkedtek a marathoni 
mezőkön, az olimpiai játékokon. Egy nép fejlesz-
tette ki őket, melynek a testiség szenvedélyes 
szépségforma volt. A jutalom pedig halhatatlan 
gesztus. Pliidias korának egész esztétikai érzelem-
világa felújul az athéni győzelem jutalmainak 
emlegetésekor. A karcsú amphora, a görög kerá-
miának ez a nagyszerű ajándéka, mikor a bajnok 
hazavitte, életének egy darabjává vált. A táne, 
a testritmus játéka összefolyt az edény körvona-
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laival. Az életörömet magyarázó dísz a borral és 
a mámor képzetével. S együtt valamennyi a fiatal-
sággal, melynek sportját megkoszorúzta. így hát 
könnyű elgondolni, hogy az ilyen ajándéknak soha-
sem apadt ki a szépsége. Olyan volt, mint egy 
bibliai korsó, de panteista értelemben. A bajvívó, 
a futó, a diszkoszvető még öregedő fejjel is meg-
érezte benne egykori tavaszát. 

A jutalomdíjak fölött gondolkozó iparművész-
nek ezeket az ókori sport- és örömideálokat kell 
szép csendesen visszaidéznie. Vájjon miért ne 
lehetne ma is a kerámia, ez a finom, nemes anyag 
ily gondolatok hordozója ? A magyar úszósport 
világbajnoka tavaly a francia fővárosban egy szép 
sévres-i vázát kapott, mikor a derbit megnyerte. 
S ekkor elmondta, hogy ez már a második jutaimi 
váza. Ugyanilyent kapott ugyanott egy évvel 
előbb. Csakhogy az nem kék volt, hanem sárga. 
A csehek egyik vendégcsapatáról is azt olvastuk 
nemrég, hogy a magyar mérkőzésen gyönyörű 
karlsbadi kristálykupával kedveskedtek a magya-
roknak. És általában az látszik, hogy a sport-
jutalomnak drágafémben és ékkőben való kal-
kulása szűnőben van. Vájjon miért ne érhetné be 
a mai győztes is egy szép Zsolnay- vagy herendi 
vázával, mikor ennek az esztétikai értéke is, a 
kereskedelmi becsülete is megvan s mindig van 
bennük valami abból, ami a tömegszerűség fölé 
emeli őket? A kerámia ellen azt szokták vetni, 
hogy törékeny. De amint megfelelő bársonybélésű 
dobozba teszik, — és győzelmi jutalmat megillet 
ez a köntös — ezt a törékenységét megszüntették. 
Éppen úgy, mint a kerámia, a fém, a bőr, a fa 
is ezerféle tárgy alkalmas anyaga lehet. A dobo-
zok, az asztali készletek, az úri szobába való tár-
gyak egész garmadáját lehet belőlük kis fantá-
ziával megcsinálni. Úgy hogy a fémbevésve vagy 
a grafikus pergamenlapjával egybefűzve az alka-
lom írott kútforrása is ott legyen rajta. Nemrég a 
magyar amatőrfényképezők kiállításán kapott ily 
jutalmat az első díj nyertese. Oklevél, intarziás fa-
dobozba helyezve. A grafikus tudása és az asztalos 
anyagérzése együtt valami olyan emléktárgyat 
teremtett, amelynek ünnepélyes volta már messzi-
ről nyilvánvaló. A pergamen az ő betűivel, a fa, 
a fém, a bőr az ő elegáns lehetőségeikkel azt a 
művészetet mérik, mely nem a zálogházi becsüsök, 

hanem egy kor iparművészetének értékeit fejezi ki. 
Nagyon valószínű, hogy a főváros háromezer-
pengős pályázati versenyhirdetésével a művészi 
jutalomtárgyak kérdése még nem oldódik meg. 
Lesznek szép rajzok, egyszerű, jóformájú ajándék-
tervek. Talán kivitelre alkalmas modellek is. A fő-
város urai nem lesznek zavarban, ha jutaknazniok 
kell majd a győztes csapatokat. A tornaversenyek 
hőseit. Vagy a nemzetközi kiállítások és a nagy 
vendégségek résztvevőit kell majd meglepniök. De 
hogy az ilyen művészies jutalomtárgyak a köz-
tudatba is átmenjenek, ahhoz bizony még hosszú 
idő szükséges. Legfőképpen pedig a magyar tár-
sadalom nevelése fontos. 

Ezeknek a kedves jó versenyrendezőknek és 
jutalmazóknak (miniszterektől a községi bíróig) 
sok mindent meg kell előbb még tanulniok. Az 
egyik dolog, amit az alkalmi mecénásoknak tud-
niok kell, hogy az ember nem az utolsó percre 
hagyja a pályadíjbeszerzést. Mert akkor igazán 
csak bronzórákat és lanttal fölszerelt márvány-
téntatartót kapni. A versenyben lihegő, tréning-
ben gyötrődő, évek szorgalmával küzdő nyertesek 
megérdemlik a jókor való gondoskodást. Telefon-
üzenettel csak ajándék-gieeseket lehet expressz 
megrendelni. A másik dolog, amit e bírálókörök-
nek és versenygazdáknak meg kell tanulniok, a 
lemondás erénye. Le kell mondani arról, hogy a 
jutalomtárgy a verseny jellegének megfelelő mű-
formát öltsön. Tehát, amit kívánni méltóztatik, 
hogy az első díj motorcsónakot ábrázoljon, vagy 
biciklit oldalkocsival, esetleg baromfiköltőgépet 
sodronyzománcból és más verseny-szimbolumokat, 
az eleve nonsens. Mert hova jutnánk akkor, ha 
a kesztyűsök, a sajtosok, a zsíriparosok s egyéb 
futballszervezetek is ilyesféle jelbeszédet óhaj-
tanak. Untig elég egy szép tárgy mellé egy ezüst-
lapocska vagy egy alkalmas felirat. A lábbelit, a 
zsírsertést, a gorgonzolát hagyjuk el a műipari 
ajándékról. Hogy a főnök, a kapitány, a jubiláns, 
a csatár arcképe éppoly kevéssé fontos, mint az, 
hogy milyen hivatást űznek a jutalmazandók a 
köznapi munkaidőben, mindezek egyszerű igaz-
ságok. De éppen azért, még igen soká fognak gyö-
keret ereszteni. És így, fájdalom, nem elég, ha a 
főváros szép jutalmakról gondoskodik. Egy kicsit 
az iskolákban is beszélgetni kellene róluk. 

Ami nem élénken és mély érzéssel fakad szivünkből, az nem ti szólhat a szivekhez. Nem igen becsüljük meg az 
érzések erejét. Érzésre csak az tud hatni, ami érzésből ered. A tudás csak az 

értelmet mozgatja, de a művészet nem tudomány. R. 
* 

Megrögzött nézetek és önhittség még mindig 
csak bajt okoztak. Goethe. 
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